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Abstract 
The main of this study was to investigate and identify the damages of job search 
and career counseling institutes using qualitative research of grounded theory 
type. The sample of this study consisted of all managers of foreign and domestic 
job search and career counseling institutes (62 domestic and 6 foreign institutes) 
and jobseekers referring to these institutes in Isfahan province. 14 managers of 
the institutes (10 men and 4 women), and 9 jobseekers (6 men and 3 women) 
were selected using voluntary sampling method. Interviews and observation of 
the activities of the intended institutes were used in order to explore the damages. 
The collected data were coded and interpreted using thematic analysis method. 
The result of the analysis of damages using in-depth interview was identified four 
major damages in the participants of manager: Weak systems, constraints, 
disruption, and performance defects; and, in jobseekers participants, two major 
damages were identified: Performance defects, and weak system. Also, according 
to the findings the most important damages to the institutes were lack of attention 
to career counseling, job analysis, and evaluation of people; lack of familiarity 
with self-knowledge and not having psychological record; the absence of a 
professional counselor in the central board; not using specialist career counseling; 
transformation of the institutes into employment agencies; and non-familiarity of 
the job search and career counseling institutes with counseling models and job 
creation programs. Accordingly, with regard to the damages mentioned by 
managers and job-seekers, it is necessary for each job search and career 
counseling institute to use a career counselor with master's degree in career 
counseling in order to present career counseling services. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 

Among the factors affecting successful employment, is the performance 
of job search and career counseling institutes. Employment activity refers to 
a set of systematic and purposeful activities performed by one with the aim 
of gaining information about oneself and the world of work in order to 
identify opportunities and employment. It also is considered as an important 
predictor for the employment of individuals. The goal of the job search and 
career counseling institutes is to make a balance between the supply and 
demand of the workforce. As such, these institutes have an important role in 
job search processes, providing career counseling and the guidance of 
workforce. Investigating the functional problems and the pathology of 
employment process in job search and career counseling institutes seems to 
be necessary. Therefore, the main objective of the present study is to 
investigate and identify the damages of these institutes.  
 
Method 

The current sample consisted of all managers of foreign and domestic job 
and career counseling centers (62 domestic, and 6 foreign institutes) and 
jobseekers coming to them in Isfahan province. 14 managers of the institutes 
(10 men, and 4 women) and 9 jobseekers (6 men, and 3 women) were 
selected Using voluntary sampling method. The data were collected using in-
depth interview. One to three interviews were conducted with managers over 
a period of 30 to 70 minutes, and one interview was conducted with 
jobseekers at a time interval of 20 to 68 minutes, as long as no additional 
information is obtained. In the interviews, open questions were used and the 
obtained content were simultaneously copied and recorded. In the interview 
process, if further questions came into mind which would help clarify the 
issue, they would also be asked. The data obtained from the interviews were 
coded and interpreted using the thematic analysis method. So that, first, all 
interviews were recorded, dispatched and translated into text. Then, the texts 
were read in one by one and the concepts were encoded therein. 
 
Finding 

With regard to the managers of job search and career counseling 
institutes, 233 concepts obtained based on the results of open coding. For the 
axial coding, all concepts were classified according to the commonality 
level, that finally 22 axial categories were obtained. In the next coding stage, 
namely selective coding, four core categories were obtained. Consequently, 
the damages of job search and career counseling institutes, from the 
viewpoint of the managers, can be classified into four major categories of 
weak systems, constraints, disruption and performance defects. Concerning 
jobseekers of job search and career counseling institutes, 38 concepts were 
obtained based on the results of open coding. After that, the axial coding was 
performed and, finally, seven axial categories were obtained. In the next 
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coding stage, i.e. selective coding, the two core categories of weak systems 
and performance defects were obtained. The damages obtained through 
observing and reviewing the forms about the process and content of the 
performance of the job search and career counseling institutes are as follows: 
lack of attention to job counseling in the job and career counseling institutes, 
the absence of a career counselor in the central board, not using a 
professional career counselor, lack of attention to the analysis of the jobs of 
converting institutes to employment agencies, non-familiarity of the job 
search and career counseling institutes with counseling models and job 
creation programs, non-attention of the job search and career counseling 
institutes to help people in their self-knowledge and creation of 
psychological records, lack of frankness in obtaining the cost of providing 
specified services from the jobseekers, lack of communication or poor 
communication of job search and career counseling institutes with technical 
and professional centers and, finally, the low or inadequate education of 
career counseling and employment experts of the institutes.  
 
Discussion 

According to findings, at least one specialist with a degree of Ph.D in 
career counseling is required to be a member of the Central Board of the 
Ministry of Labor and Social Affairs and the Provincial Council. Each job 
search and career counseling institute needs to have a career counselor with 
at least a master's degree in job counseling for performing individual 
assessment and selection activities for entering the job market, providing job 
counseling, implement job creation programs, analyzing jobs, providing 
quantitative and qualitative information about job market and, finally, 
placement and introduction of individuals to technical and professional 
centers. According to article 19, providing job counseling and guidance to 
jobseekers and employers is within the scope of and among the 
responsibilities of job search and career counseling institutes. Counseling fee 
needs to be reviewed as well. The tariffs of the psychology and counseling 
system can be used for determining the cost of counseling. For different 
jobs, the ability, skill, and character of each job can be identified by 
analyzing the job and reviewing the job description. Through defining a job 
profile for different jobs, the cost of job analysis can be reduced. By 
providing a job record for any jobseeker and sharing it among the job search 
and career counseling institutes, jobseekers can be provided with explicit 
employment opportunities. 
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 چکیده

مشااوه  شای ی و راهیاابی باه هو        هاا  مؤسساه  هاا   یبآسهدف پژوهش حاضر مطالعه و شناسایی 
مشاوه  شی ی و راهیاابی   مؤسساتاین پژوهش ر یۀ مدیران بود. جامعۀ  ا  ینهزمریفی و نظریۀ پژوهش 

ده  مؤسساات به ایان   رنند  مراجعهسسه خاهجی( و راهجویان مؤ 2سسه داخ ی و مؤ 26داخ ی و خاهجی )
داوط بانه  یر گ نمونهزن( به هو   3مرد و  2راهجو ) 9و  زن( 1مرد و  41مدیر ) 41استان اصفهان بود. 

ردگذاه  و تفسیر شدند. از نتاای    به هو  تح یل موضوعیها  داد . ب گردیدندانتخامصاحبه طریق از و 
، هاا  یتمحدودضعیف،  ها  یستمسبه هو  مصاحبه عمیق ده نمونۀ مدیران چهاه آسیب  ها یبآسبرهسی 

دسات   هضعیف با  ها  یستمسگسستگی و نقص عم کرد و ده نمونۀ راهجویان دو آسیب نقص عم کرد و 
 مؤسساات آسایب   ینتار  مهام نشان داد راه   مؤسساتتح یل عم کرد آمد، و برهسی به هو  مشاهد  و 

یی باا خودشناسای و عادم    ناآشنااز: عدم توجه به مشاوه  شی ی، تح یل مشاغل، سنجش افراد،  اند عباهت
از  حضوه متخصص مشاوه  شای ی ده هیتات مررا  ، عادم اساتفاد      ی، عدم شناخت هوانتشکیل پروند  

مشااوه    مؤسساات یی ناآشناراهیابی،   ها بنگا به  مؤسسات شدن لیتبدنیرو  متخصص مشاوه  شی ی، 
ذرار   هاا   آسایب ده نتیجه با توجه به  ایجاد شیل.  ها برنامه  و ا مشاوه   ها مدلشی ی و راهیابی به 

 یمشاوه شی  کیاز  یابیو راه یمشاوه  شی  ۀهر مؤسسشد  توسط مدیران و راهجوها، ضروه  است ره 
  .دیاستفاد  نما یخدمات مشاوه  شی  ۀاهائ منظوه به یشی  ۀاهشد مشاوه یبا مدهک راهشناس

 

 شناسی یبآس، مشاوه  شی ی و راهیابی  ها مؤسسه :ي كلیديها واژه

 

 مقدمه

وجو  راه، وهود به دنیا  راه، یادگیر  و تکمیل  نفر ده جست ها می یونده سطح جهان  ساله هر
گذشته،  ۀشی ی جدید هستند. ده هاستا  این هوند ده چند ده ها  فرصتشی ی و  ها  آموز 
 & ,Kanfer, Wanberg) متعدد  ده موهد راهیابی و نتای  استخدام صوهت گرفته است ها  پژوهش

Kontro witz, 2001.)  ی و شناخت هواناین واقعیت است ره بیکاه  هو  عم کرد  دیمؤتحقیقات متعدد

                                                           
 .است 4391 سال 1261/92اجتماعی به شماه  پژوهشی نیتأمسسه راه و ؤ. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی م4
 )نویسند  مستول( اصفهان، ایران دانشگا  اصفهان، شناسی، هواندانشکد  ع وم تربیتی و  گرو  مشاوه ، استادیاه *

a.sadeghi@edu.ui.ac.ir 
 ، اصفهان، ایراندانشگا  اصفهان شناسی، دانشکد  ع وم تربیتی و هوانگرو  مشاوه ، اهشد مشاوه  شی ی، راهشناس  **

 ، اصفهان، ایراندانشگا  اصفهان شناسی، دانشکد  ع وم تربیتی و هوانگرو  مشاوه ، اهشد مشاوه  شی ی، راهشناس  ***

mailto:a.sadeghi@edu.ui.ac.ir


 13 یک پژوهش ریفیمشاوه  شی ی و راهیابی:   ها مؤسسهها   یبآسشناسایی 

هم از نقطه نظر فرد  و هم  مست ه. این گذاهد میاثراتی برجا   ها آن  ها خانواد جسمانی افراد بیکاه و 
 .(Edwin et al., 2004; Hsiao, Shen, Wang, & Weeks, 2007).استاز نظر اجتماعی بسیاه مهم 

و دهنتیجه بیکاه  با به هم زدن سبک  دهد میقراه  ریتأثاز سو  دیگر، راه سبک زندگی افراد ها تحت 
 اند ررد مخت ف گ اه   ها  پژوهش و اجتماعی خواهد داشت. شناختی هوانزندگی سالم، اثرات متفاوت 

(Arulmani, 2004; Edwin et al., 2004; Guan, Wang, Liu, Ji, Jia, Fang, & Li, 

2015; Caliendo, Gielen, & Mahlstedt, 2015; Sedlacek, 2016)  افراد بیکاه با تجربۀ فشاه
 .رنند میی پیدا جسمان وهوانی  ها  بیماه برا   تر  بیش  آمادگی دیناامهوانی و 

ره شاخص نرخ بیکاه  )چند دهصد از جمعیت فعال،  دهد میده موهد نرخ بیکاه  نشان  ها برهسی
ره  باشد میدهصد  8/41، 4391ده رل رشوه ده فصل بهاه  تر بیشساله و  41بیکاه هستند( جمعیت 

دهصد و ده بین زنان  9دهصد اف ایش داشته، این شاخص ده بین مردان  4/1، 4393نسبت به بهاه 
دهصد( است. نسبت  2/1دهصد( بیشتر از نقاط هوستایی ) 46محاسبه شد  و ده نقاط شهر  ) 6/49

، به این معنا ره 4391و بیشتر ده رل رشوه ده فصل بهاه ساله  41اشتیال به دست آمد  از جمعیت 
ساله با  61-61اول مربوط به گرو  سنی  ۀدهجچند دهصد جمعیت واقع ده سن راه شاغل هستند، ده 

 دهصد است 3/19سال با نرخ  69-62دوم مربوط به گرو  سنی  ۀدهصد و ده دهج 2/13می ان 
(The Labor Force Survey, 2015.) 

بر آن نسبت  مؤثرده بُعد عرضه و تقاضا  نیرو  راه و عوامل  توان میدالیل بیکاه  ده رشوه ها 
چند شی ی به دلیل اف ایش  ۀپدیدساختاه سنی جوان جمعیت، مهاجرت، هواج  داد. ده بُعد عرضه،

اقتصاد  و اجتماعی موجب اف ایش شماه نیرو   ها  فعالیتزندگی و مشاهرت زنان ده  ها  ه ینه
و تولید، اف ایش  گذاه  سرمایه. ده بُعد تقاضا پایین بودن هشد شد  استاخیر  ها  سالمتقاضی راه ده 

تولید ده  ۀعرضبه دلیل هشد فناوه  و فقدان شرایط مناسب ده  ها بخشنیرو  راه ده برخی  وه  بهر 
 ,Falihi, 2003; Bakhtiarvandi) شد  استتقاضا برا  نیرو  راه  برخی مواهد منجر به محدود ماندن

2008; Kamalian, Roshan, & Alizadeh, 2012.)  بر اشتیال موفق، نحوۀ  مؤثراز جم ه عوامل
 ها  مؤسسهاما نکتۀ قابل توجه آن است ره اگرچه ؛ مشاوه  شی ی و راهیابی است مؤسساتعم کرد 

و بایستی خدمات  شوند یمبازاه راه شناخته  ها  سیاستمشاوه  شی ی و راهیابی به عنوان مرر  ثقل 
 ها  بنگا بیشتر تبدیل به  ها مؤسسهاما امروز ، این  .(Ozma & Rahbari, 2015)دهند متنوعی اهائه 

راهیابی  مؤسساتو مشاوه  و هاهنما  شی ی )ره بند چهاهم حدود اختیاهات و وظایف  اند شد راهیابی 
راهیابی، تقویت خود  ها  مهاهتمناسب، آموز   گیر  تصمیمامکان  فراهم ساختناست(، به معنا  

راهآمد  راهیابی، آموز  و تقویت استخدام پذیر ، آموز  راهآفرینی و تقویت نگر  و خودراهآمد  
و حتی بعضی از این مفاهیم هنوز  گیرد نمیراهآفرینی نه تنها به صوهت تخصصی ده این مرار  صوهت 

 نشد  است. مؤسساتعم کرد این  ۀحیطواهد 
ۀ اعمال منظم و هدفمند  است ره برا  رسب اطالعات ده موهد خود و فعالیت راهیابی، مجموع

 شدن شاغلمهمی برا   رنندۀ بینی پیشو  شود میو اشتیال انجام  ها فرصتشناخت  منظوه بهدنیا  راه 



(4شماه  ،98تابستان بهاه و ،نهم ، سال9 دوه دوفص نامه مشاوه  راهبرد ، دانشگا  شهید چمران اهواز )  11 

 فرآیند  توان می ها راهیابیاز طرفی  (.Kanfer, Wanberg, & Kontro witz, 2001) افراد بیکاه است

 راهفرمایان و شیل یافتن ده ها راه جویندگان خصوصی، یا دولتی ها  سازمان آن، طریقاز  ره دانست

این هاستا، هدف ده  (.Cahuc & Le Barbanchon, 2010) رنند می یاه  انسانی نیرو  تأمین ده ها
و ایفا  نقش  باشد میشی ی و راهیابی، سازگاه  و انطباق عرضه و تقاضا  نیرو  راه  ۀمؤسسات مشاوه

 ده فرآیند راهیابی ده اهائۀ خدمات مشاوه  شی ی و هدایت نیرو  راه بسیاه حائ  اهمیت است. ها آن

اجرایی قانون مجازات اشتیال به حرفه راهیابی و مشاوهۀ شی ی بدون  نامۀ آیینتعریف  بر اساس
ی ردولتیغشی ی و راهیابی  مشاوهۀ ها  موسسهموسسۀ راهیابی به  -4381مصوب  -داشتن پروانه راه

شی ی به  ۀمشاوهره توسط اشخاص توانمند برا  هاهنمایی و  شود می)خصوصی و تعاونی( گفته 
شی ی ده داخل و خاهج از رشوه و انجام خدمات موهد  ها  فرصتجویندگان راه و راهفرمایان، شناسایی 

 49اهد شد. ده ماد  خو سیتأسشد  یا  سیتأسراهگر، راهفرما و دولت  ۀجانبهوابط سه  ۀرنند تحکیمنیاز 
شناخت بازاه راه  -راهیابی به شرح زیر است: الف ها  موسسهحدود اختیاهات و وظایف  نامه آییناین 

 خاهجی(. ها  موسسهۀ ژیوراهیابی داخ ی( و شناخت بازاه راه خاهجی ) ها  موسسه ۀویژداخ ی )
راهیابی،  ۀموسساستقراه فعالیت شی ی داخل ده محدودۀ  ها  فرصتشناسایی  -از راهجو. پ نام ثبت -ب
  گماهکاهبمعرفی  -اهائه خدمات مشاوه  و هاهنمایی شی ی به جویندگان راه و راهفرمایان، ث -ت

مربوط به بازاه راه  ا  دوه تخصصی  ها  گ اه تهیۀ  -راهجویان واجد شرایط ده واحدها  پذیرند ، ج
هاهنمایی و معرفی جویندگان راه فاقد  -، چهبط ذ فعالیت مؤسسه راهیابی و اهائۀ آن به مراجع  محدودۀ

موهد نیاز بازاه راه با هماهنگی اداهۀ  ها  مهاهت فراگرفتن منظوه به ا  وحرفه فنیمهاهت به مرار  آموز  
 از برداه  بهر وهود اطالعات بازاه راه به شبکۀ م ی بازاه راه به صوهت بهنگام و  -رل استان، ح
به موقع اطالعات و آماه عم کرد ماهانه به اداهۀ رل استان بر اساس ضوابط اهسال  -اطالعات آن، خ

 حفظ و نگهداه  اطالعات شی ی و هویتی. -وزاهت، و د

اهائۀ هاهنمایی و مشاوه  شی ی به جویندگان راه و راهفرمایان،  منظوه بهاگرچه ساختاه مرار  راهیابی 
راهگر، راهفرما و  ۀجانبهوابط سه  ۀرنندز تحکیم شی ی و انجام خدمات موهد نیا ها  فرصتشناسایی 

دیگر  به غیر  ها  فعالیتاشتیال به  به، ده این مرار  دهد میدولت، شکل گرفته است، اما شواهد نشان 
از امر راهیابی، معرفی راهجو به راهفرمایان بدون توجه به شرایط اعالم شد  از سو  طرفین و عدم اهائه 

. بر این اساس امروز  فقدان شود میشی ی به جویندگان راه و راهفرمایان پرداخته  ۀمشاوههاهنمایی و 
 (.Falihi, 2003) است، ده ایران مشهود ها موسسهاین  بودن غیرفعالعم کرد و 

خصوصی  مؤسساتشی ی از همان ابتدا  شروع راه  ۀمشاوه مؤسساتده زمینۀ برهسی عم کرد 
به پژوهش  توان میانجام شد  و مواهد مخت فی نی  برهسی شد  است. از آن جم ه  هایی پژوهش
ررد ره ده اوایل شروع اشاه  Farjadi, 2002) )راهیابی مشاوهۀ شی ی و  ها  مؤسسه شناسی آسیب
بازاه مشاوه  شی ی و راهیابی انجام شد ؛ همچنین به تح یل نقش مرار  راهیابی ده  ها  موسسهفعالیت 
  ها استانی و راهیابی ده هسان اطالعوضعیت نقش و وضعیت مرار   ۀمطالع Amini, 2003))راه 

برهسی ، (Akbaripour, 2003) بازاه راه هسانی اطالعمرار  راهیابی ده نقش  ،(Falihi, 2003) مخت ف
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 & ,Kamalian, Roshan)راهآفرینی راهیابی و مشاوهۀ شی ی ده ایجاد و توسعۀ  ها  مؤسسهعم کرد 

Alizadeh, 2012)   مشاوهۀ  مؤسساتبه برهسی عم کرد و مشکالت  کی چیهاست؛ اما پرداخته شد
 مشاوهۀ شی ی هوز دنیا نپرداخته است. ها  مدل بر اساسشی ی و راهیابی به صوهت عمیق و 

پایداه محسوب  ۀتوسعالزم برا  از میان بردن فقر و  ها  شرطاز آنجا ره توجه به اشتیال جوانان از 
دهصد، از میانگین رل رشوه  2/43و از طرفی نرخ بیکاه  ده سطح استان اصفهان با می ان  شود می
 وه  رشوه است و تال  ده مسیر موفقیت شی ی جوانان گامی ب ند ده ساختن و بهر  است تر بیش

(Rezvanian & Samiee, 2016)وجود خالء پژوهشی ده این زمینه، برهسی مشکالت همچنین  ؛
مشاوه  شی ی و راهیابی امر  ضروه  به  ها  موسسهی هوند راهیابی شناس بیو آس مؤسساتعم کرد  

راهیابی است  ها  مؤسسه ها  آسیببنابراین هدف اص ی پژوهش حاضر مطالعه و شناسایی . هسد مینظر 
 ها  آسیبو مفاهیم جدید مشاوهۀ شی ی،  ها دیدگا ره با توجه به  شود میپرداخته   سؤالو به این 

 مشاوهۀ شی ی و راهیابی چیست؟  مؤسساتساختاه  و عم کرد  
 

 روش

 گیري نمونه جامعه، نمونه و روش
ها  مؤسسات مشاوه  شی ی و راهیابی،  رشف آسیب منظوه بهمطالعۀ حاضر یک پژوهش ریفی است و 

جامعۀ این پژوهش ر یۀ مدیران مؤسسات مشاوه  استفاد  شد. ( grounded theory) ا  ینهزماز نظریۀ 
رنند  به این  مؤسسه خاهجی( و راهجویان مراجعه 2مؤسسه داخ ی و  26شی ی و راهیابی داخ ی و خاهجی )
زن( به هو   3مرد و  2راهجو  راه) 9مرد(  41زن و  1مدیر مؤسسه ) 41مؤسسات ده استان اصفهان بود. 

دقیقه و  11تا  31داوط بانه انتخاب شدند. مصاحبه با مدیران یک تا سه مرتبه و ده باز  زمانی  گیر  نمونه
دقیقه تا جایی ره دیگر به اطالعات جدید  به  28تا  61مصاحبه با راهجویان یک مرتبه ده باز  زمانی 

 تا هسیدن به حد اشباع ادامه یافت. یر گ نمونه، صوهت گرفت و آمد ینمدست 
 

 گیري اندازهابزار 
  ها مصاحبهشی ی از مشاهد  و  ۀمشاوهده این پژوهش برا  تح یل عم کرد مؤسسات راهیابی و 

آوه  اطالعات، احساسات، انگی  ، نگر ، اعمال و تجاهب  عمیق استفاد  گردید. این هو  جمع
شفاهی   ها پاسخو  گر مصاحبهشفاهی   ها پرسشره شامل  رند یموجو  اشخاص ها جست

. از محاسن هو  مصاحبه قاب یت سازگاه ، امکان ج ب اعتماد باشد یمرنندگان ده تحقیق  مشاهرت
  (Gal, Burg, & Gal, 2003). باشد یمتر  و امکان دسترسی به اطالعات رامل شوندگان مصاحبه

ها  بدون ساختاه و عمیق استفاد  گردید ره ده آن به برهسی  جهت مصاحبه با مدیران از مصاحبه
ها با توجه  ها  شخصیتی افراد پرداخته شد. الزم به ذرر است ره این مصاحبه تجربیات شی ی و ویژگی

سیدن تمای ی به پر گر مصاحبهبه هر فرد  متفاوت بود. به این شکل ره ده هو  مصاحبۀ عمیق، 
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  بند طبقهو  شد استانداهد   ها پرسشنداهد. ده واقع،  شد  یینتعخاص به شکل از پیش   ها پرسش
شوند  ها موهد برهسی  مصاحبهمتعدد  از نظرات   ها جنبه گر مصاحبهوجود نداهد و به جا  آن   ا شد 
، عناوین جالب توجه ها رند یم، مطرح آیند یموگو پیش  گونه ره ده گفت و موضوعات ها آن دهد یمقراه 
 (.Delavar, 2010) دهد یموتاز  و به نیرو  تح یل و ابتکاه خود مجال تاخت رند یمتعقیب 
 

 پژوهش ياجرا روند
ها برا  ضبط مطالب  قبل از مصاحبه توضیحاتی ده موهد نحوۀ مصاحبه به افراد داد  شد و از آن

برداه  و ضبط مطالب هم انجام  زمان نسخه اجاز  گرفته شد. ده مصاحبه از سؤاالت باز استفاد  شد و هم
و به ذهن  ررد یمموضوع رمک  شدن هوشنسؤاالت دیگر  ره به  چنانچهگردید و ده هوند مصاحبه 

ادامه یافت تا زمانی ره  ا  گونه به. مصاحبه با مخاطبین شد یمشوند  پرسید   از مصاحبه هسید یم
ها به اتمام هسیدند. پس از  ؛ بنابراین با اشباع نظر ، مصاحبهشد ینمها حاصل  اطالعات جدید  از آن
پس از  ها مصاحبهسپس تمامی  رنندگان تقدیر به عمل آمد. از شررت ا  یستهشاپایان مصاحبه به نحو 

خواند  شد  و مفاهیم موجود ده آن مطابق  کی به کی ها متنضبط، پیاد  شد  و به صوهت متن دهآمدند. 
، (selective coding)و گ ینشی ( axial coding)، محوه  (open coding)باز   ردگذاهبا مراحل 

مراجعه شد  بود نحوۀ عم کرد مرار ،  ها آنی ره برا  مصاحبه به مؤسساتردگذاه  شدند. برا  مشاهدۀ 
ها موهد مشاهد  و برهسی  نامه و آیین ها فرمنام و پذیر ، هاهنمایی و مشوهت، نحو  معرفی،  فرایند ثبت

 قراه گرفت. ده طی این فرآیند عم کرد شش مؤسسۀ مشاوهۀ شی ی و راهیابی موهد مشاهد  قراه گرفت.
 

 ها دادهتحلیل 
از  ا  ینهزمشدند. ده نظریۀ  از مصاحبه با هو  تح یل موضوعی ردگذاه  و تفسیر  با استفاد  ها داد 

ضبط و  ها مصاحبهها، ابتدا همۀ  . برا  تح یل داد گردیدردگذاه  باز، محوه   و گ ینشی استفاد   نوعسه 
یند آ. ده فرندردگذاه  شد وخواند   یک به یک ها متنپیاد  شدند و به صوهت متن دهآمدند. سپس 

، ادغام و  بند مفهومده متن است، به جداساز ،  داه یمعن  ها گ اه   بند طبقهردگذاه  ره به معنا  
  ;Strauss & Corbin, 1990(Auerbach & Silverstein, 2003(پرداخته شد  ها داد  رردن یکپاهچه

 

 ها يافته
و  ها پاسخ  وجو جستمصاحبۀ عمیق، سعی شد پس از ایجاد اطمینان به  ها  یتقاب با توجه به 

به این مقصود صرفاً به رنترل و  یابی دستاطالعات مربوط به موضوع پژوهش پرداخته شود. برا  
 قابلها ده اهائۀ مطالب ایجاد نشد. از این هو حجم  شوند  هدایت مصاحبه اقدام شد و مانعی برا  مصاحبه

آمد. ده مصاحبه با مدیران، ابتدا با پن  نفر از افراد  ره سابقه راه و تجربه  به دستطالعات ا  ا مالحظه
حاصل شد  ها مقولهاول، اشباع  ۀمصاحبچهاه   ردگذاهو  ساز  یاد پبیشتر  داشتند، مصاحبه شد. پس از 

آمد  با پن   به دست  اه مقولهها و تأیید  تر و مدیران شهرستان برهسی دیدگا  مدیران جوان منظوه بهره 
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به   ها مقولهبرخوهداه بودند، مصاحبه به عمل آمد. بسیاه  از   تر رمرنندۀ دیگر ره از تجربه  شررت
 قب ی بود.   ها مقولهرنند  نی  تأییدرنندۀ  آمد  از این پن  شررت دست

 633ده موهد مدیران مؤسسات راهیابی و مشاوه  شی ی بر اساس نتای  حاصل از ردگذاه  باز، 
آمد  بر اساس می ان اشتراک  به دستآمد. برا  ردگذاه  محوه  تمامی مفاهیم  به دستمفهوم 
اند از: تخصصی نبودن، ضعف  آمد ره عباهت به دستمقولۀ محوه   66شدند ره ده نهایت   بند دسته
گذاه ،  بردها  مدیریتی و نظاهتی، نگر  منفی، فعالیت محدود، فقدان صداقت، ضعف سیستم قانونهاه

ها  راهجویان، تنش،  راهفرمایان، دغدغۀ مالی، دسترسی محدود به اطالعات، ضعف مهاهت  گر اختالل
اال  ، عدم ثبات راهفرمایان، توقعات بنشدن یتحماضعف سیستم اداه ، ضعف ده فناوه  و اب اه، 

ها   فرآیند راهیابی، عدم همکاه ، مرار  و فعالیت بودن ناشناسراهجویان، توقعات باال  راهفرمایان، 
 هقیب، محدودیت و هروهد شی ی و ضعف خدمات راهیابی.

ده نتیجه  ؛ رهآمد به دستده مرح ۀ بعد  ردگذاه ، یعنی، ردگذاه  گ ینشی، چهاه مقولۀ هسته 
ها  مشاوه  شی ی و راهیابی ها از نظر مدیران مؤسسات ده چهاه مقولۀ هسته  ها  مؤسسه آسیب توان یم

 بند  ررد. ها  ضعیف، محدودیت، گسستگی و نقص عم کرد دسته سیستم
 

 4جدول 
   محوه  و گ ینشی مصاحبه با مدیرانردگذاه نتای 

 ها یبآس ها مؤلفه
 ضعف هاهبردها  مدیریتی و نظاهتی

 ها  ضعیف سیستم
 گذاه  ضعف سیستم قانون
 ضعف سیستم اداه 

 ضعف ده فناوه  و اب اه

 دسترسی محدود به اطالعات
 محدودیت و هرود شی ی محدودیت

 فعالیت محدود

 حمایت نشدن یتحما
 دغدغه مالی

 توقعات باال  راهجویان

 گسستگی

 توقعات باال  راهفرمایان
 تنش

 ها  هقیب فعالیتمرار  و 
   راهفرمایانگر اختالل

 عدم همکاه 
 عدم ثبات راهفرمایان

 ضعف خدمات راهیابی

 ناشناس بودن فرآیند راهیابی نقص عم کرد
 ها  راهجویان ضعف مهاهت

 تخصصی نبودن

 هیجان منفی نبود صداقت
 نگر  منفی
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 38شی ی و راهیابی، بر اساس نتای  حاصل از ردگذاه  باز،  ۀمشاوه  ها مؤسسهده موهد راهجویان 
 به دستآمد. پس از آن ردگذاه  محوه  انجام شد. بدین صوهت ره تمامی ردها   به دستمفهوم 

بند  شدند. ده این  دسته تر  یر آمد  ده ردگذاه  باز از طریق ردگذاه  محوه  تحت عنوان مقوالت 
مقولۀ  هفتشدند ره ده نهایت   بند دستهد  بر اساس می ان اشتراک آم به دستمرح ه تمامی مفاهیم 

، خدمات ضعیف، عدم تکریم راهجو، ضعف نبودن یتخصصاز:  اند عباهتآمد ره  به دستمحوه  
 مالی. ۀدغدغهاهبردها  مدیریتی و نظاهتی، فعالیت محدود، ضعف ده فناوه  و اب اه و 

محوه  بر اساس می ان   ها مقولهده مرح ۀ بعد  ردگذاه ، یعنی، ردگذاه  گ ینشی، تمامی 
محوه  یکپاهچه و منسجم شدند. ده این مرح ه   ها مقولهقراه گرفت و  تر  یر   ها دستهاشترارات ده 

ه  شی ی ها ها  مؤسسات راهیابی و مشاو آسیب توان یمآمد. نهایتاً  به دستاز ردگذاه  دو مقولۀ هسته 
 بند  ررد. و نقص عم کرد دسته ها  ضعیف از نظر راهجویان ده دو مقولۀ هسته سیستم

 
 6جدول 

 نتای  ردگذاه  محوه  و گ ینشی مصاحبه با راهجویان
 ردگذاه  گ ینشی ردگذاه  محوه 

 ضعف هاهبردها  مدیریتی و نظاهتی

 عدم تکریم راهجو ضعیف ها  یستمس

 اب اهضعف ده فناوه  و 

 مالی ۀدغدغ

 نقص عم کرد
 فعالیت محدود

 خدمات ضعیف

 تخصصی نبودن

 

نام و پذیر ، هاهنمایی و مشوهت، نحوۀ معرفی،  ده بخش مشاهد  نحوۀ عم کرد مرار ، فرآیند ثبت
 ها فرمهایی ره از طریق مشاهد  و برهسی  ها موهد مشاهد  و برهسی قراه گرفت. آسیب نامه و آیین ها فرم

 اند از: آمد عباهت به دستده موهد فرایند و محتوا  عم کرد مؤسسات مشاوه  شی ی و راهیابی 
شی ی و راهیابی. به نحو  ره برخی از  مشاوه عدم توجه به مشاوهۀ شی ی ده مؤسسات  -4

. اند ررد تنها به راهیابی اشاه  ررد  و مشاوهۀ شی ی ها حذف  شان یاختصاصمؤسسات ده تاب و و یا سایت 
اما سازوراه آن ده مرار  راهیابی اعم از ؛ شی ی است  ها مشوهت ۀاهائیکی از وظایف مرار  راهیابی نی  

و نحوۀ پرداخت آن به صوهت مناسب  ال حمه حقمی ان  ینچن هموجود نیرو  تخصصی مشاوه  شی ی و 
ا  است ره  ادۀ چنددقیقهشود یک مشوهت س تنظیم نشد  است. آنچه ره ده مرار  راهیابی انجام می

 شود ره معموالً مؤثر و هاهگشا نیست. توسط یک فرد غیرمتخصص انجام می

عدم حضوه یک متخصص مشاوهۀ شی ی ده هیتت مرر  . ر یۀ اعضا  هیتت مرر   از افراد   -6
اند. البته این ساختاه  اند ره دیدگاهی رامالً اداه  به مؤسسات راهیابی و مشاوه  شی ی داشته تشکیل شد 
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رافی به وجود شد  ره ده ایران هنوز هشته مشاوه ّ شی ی هشد نداشته و ده این زمینه تخصص  وقتی تشکیل
ها  راهشناسی، راهشناسی  رشوه این هشته ده حوز   ها دانشگا اما خوشبختانه امروز ده بیشتر ؛ نیامد  بود

 اند. التحصیل شد  شود و افراد زیاد  ده هر سه دوه  فاهغ پذیرفته می جو دانشاهشد و حتی درترا 
نامه ایجاد راهیابی  آیین 66 عدم استفاد  از نیرو  متخصص مشاوهۀ شی ی. بر اساس ماد  -3

راهگیر  یک راهشناس جهت مشاوهۀ تخصصی ده مرر  تأرید شد  است؛ اما ده موهد  عمومی ده به
نامه شرایط تعیین نشد  است.  خدمات مشاوه  به صوهت صریح ده آیین ۀاهائ ۀنحوتخصص راهشناس و 

ه  جمهوه  ایران افراد  اجازۀ شناسی و مشاو این ده حالی است ره بر اساس قوانین سازمان هوان
شناسی و مشاوه   مشاوه  ده مرار  مشاوه  ها داهند ره حداقل داها  مدهک راهشناسی اهشد هشتۀ هوان

نیرو  تخصصی مشاوه   یر راهگ به ۀینزمنامه اجرایی مرار  نیاز به اصالح ده  باشند و بنابراین آیین
شناسی  تواند بر اساس قوانین نظام هوان ال حمه دهیافتی برا  بخش مشاوه  می باشند. ده این صوهت حق

 توان از تعرفه دهیافتی به این بخش اختصاص یابد. می ؛ رهو مشاوه  باشد
اطالعات رمی و ریفی از بازاه راه  ۀیتهعدم توجه به تح یل مشاغل. از جم ه وظایف مرار  راهیابی  -1
رنند، محدود  ها  شی ی موجود ده بازاه راه ره راهفرماها تقاضا می اما این اطالعات ده سطح فرصت؛ است

مشاوهۀ تخصصی قبل از معرفی افراد به راهفرما، عالو  بر اینکه الزم است از طریق  ۀاهائشد  است. برا  
ها  شی ی ره راهفرما تقاضا   د رمک شود، نیاز است فرصتمشاوه  شی ی متخصص به خودشناسی فر

نیرو  راه برا  آن ررد  نی  تح یل شود تا توانایی، مهاهت، هغبت و شخصیت موهد نیاز آن نی  مشخص 
 نامه اجرایی مرار  راهیابی صوهت نگرفته است. بینی ده آیین گونه پیش گردد. ده این خصوص هیچ

یرو  نامناسب و یا ناراهآمد به راهفرما شد  و باعث ناهضایتی هم عدم تح یل شیل موجب معرفی ن
ا  به ادامه راه نداشته باشند و فرایند به  گردد و راهفرما یا راهجو ممکن است عالقه راهفرما و راهجو می

گیر شود و حتی ممکن است راهفرما انگی   جذب نیرو از طریق راهیابی  راهگیر  یک نیرو  راهآمد زمان
 ز دست بدهد.ها ا

ها به جایابی مرار   ها  راهیابی. محدود شدن فعالیت راهیابی شدن مؤسسات به بنگا  تبدیل -2
گر تبدیل ررد  ره این موضوع باعث شد  به جا  همکاه  بین مرار  و  راهیابی ها به مرار   واسطه

 گر  بپردازند. ها به هقابت با یکدیگر ده واسطه اهائه اطالعات بین آن
عدم توجه به سنجش افراد ده مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی. از جم ه وظایف مرار  راهیابی  -2

تواند به معرفی و ایجاد بستر  اهزیابی و گ ینش افراد برا  وهود به بازاه راه است. این وظیفه می
و تخصص اما نه مدیران و نه راهرنان شاغل ده مرار  راهیابی از آموز  ؛ ها  شی ی رمک رند فرصت

بنابراین این وظیفه ده خی ی ؛ ده این زمینه برخوهداهند و نه فرآیند این اهزیابی و گ ینش تعریف شد  است
گیرد. عالو  بر این شیو  پرداخت  شود یا به صوهت غیرع می و ضعیف صوهت می از مرار  یا اجرا نمی

مرار  راهیابی به خوبی ده نظر گرفته العمل  ه ینه ده این زمینه هم ده دستوهالعمل پرداخت ه ینه یا حق



(4شماه  ،98تابستان بهاه و ،نهم ، سال9 دوه دوفص نامه مشاوه  راهبرد ، دانشگا  شهید چمران اهواز )  81 

نشد  است. این موضوع هم عالو  بر نداشتن تخصص موجب اهائۀ خدمات ضعیف مرار  راهیابی ده این 
 شود. زمینه می

ها  ایجاد شیل.  ا  و برنامه ها  مشاوه  عدم آشنایی مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی به مدل -1
ی تعریف شد  است تهیۀ برنامۀ ایجاد شیل است. این وظیفه تقریباً دیگر  ره برا  مرار  راهیاب ۀیفوظ

ها  مشاوه  شی ی و راهیابی مانند مدل ر وپ  شود. ده مدل ده هیچ یک از مرار  راهیابی انجام نمی
شود ده زمینه این وظیفه است. چنانچه مرار  راهیابی به مشاوهان  هایی ره انجام می شی ی یکی از فعالیت

ها  مشاوه  شی ی و راهیابی ببینند  این حیطه مجه  شوند و آموز  ده زمینه اجرا  مدلتخصصی ده 
توانند  توانند ده این حیطه اهائه خدمات نمایند و عالو  بر فعال شدن و خروج از هروهد می به خوبی می
 زایی برا  جوانان ها نی  فراهم نماید. فرآیند اشتیال

عدم توجه مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی به رمک به افراد ده زمینه خودشناسی و تشکیل  -8
ا  الزم است حیطۀ  شناختی. مرار  راهیابی قبل از معرفی افراد به مرار  آموز  فنی و حرفه هوان ۀپروند

طریق رمک به  مند نی  باشد ها از تواند ده آن موفق شود و نسبت به آن عالقه آموزشی ره راهجو می
ها  او تعیین نماید.  مشاغل متناسب با هغبت، شخصیت و توانایی و اهز  ۀمکاشفخودشناسی راهجو و 

انجام این وظیفه نی  اهائۀ خدمات تخصصی مشاوهۀ شی ی ده مرار  راهیابی و مشاوهۀ شی ی  منظوه به
 ضروه  است.

ت مشخص. مرار  راهیابی ده ازا  خدما ۀاهائعدم تصریح دهیافت ه ینه از راهجو ده خصوص  -9
رنند.  معرفی یک فرد به راهفرما بر اساس بخشنامه، برابر با حقوق یک ما  فرد معرفی شد  دهیافت می

بهترین و  ۀاهائدهند. ده صوهتی ره  ره ده وضعیت رنونی ده ازا  آن خدمات چندانی اهائه نمی دهحالی
شناختی توسط  هوان ۀپروندل، خودشناسی و تشکیل ترین خدمات مشاوه  شی ی برا  تح یل شی تخصصی

هایی ره به عنوان دلیل  شود. یکی از آسیب درترا  تخصصی مشاوه  شی ی رمتر از نصف این مب غ می
استقبال رم راهجویان و راهفرماها از مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی ده مصاحبه با مدیران راهیابی به 

نی  آن ها تأیید ررد  بودند، مرار  راهیابی هقیب، عدم نظاهت بر  آن اشاه  شد  بود و ده نظرسنجی
ره دلیل عدم استقبال راهجویان و راهفرماها  مؤسسات بدون مجوز و مرار  راهیابی مجاز  بود. دهحالی

خدمات تخصصی ده مرار  راهیابی است. ده شرایطی ره امکان پرداخت ه ینۀ نیرو   نکردناهائه 
راهگیر   به پذیر است، تالشی ده هیچ مرر  راهیابی برا  هاحتی امکان العمل به تخصصی از مب غ حق

 نامه اجرایی مرار  راهیابی و شود ده آیین نیرو  تخصصی وجود نداهند. برا  هفع این مشکل پیشنهاد می
خدمات دقیق و مشخص  ۀاهائساز  شود و مب غ دهیافتی از راهجویان ده ازا   مشاوهۀ شی ی شفاف

 صوهت گیرد.
ا .  شی ی و راهیابی با مرار  فنی و حرفه ۀمشاوهعدم وجود اهتباط یا اهتباط ضعیف مؤسسات  -41

مؤسسات، مؤسسات به دلیل ضعف خدمات، اهتباط محدود با راهجویان و عدم اهائۀ خدمات تخصصی ده 
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رنند و به  شناسایی نیازها  آموزشی راهجو همکاه  نمی ۀینزمشی ی و راهیابی و راهجویان ده  ۀمشاوه
 گیرد. شکل نمی ا  وحرفه یفندنبال آن تعام ی نی  با مرار  

پایین یا نامناسب بودن تحصیالت راهشناسان مؤسسات مشاوه  شی ی و راهیابی. ده مؤسسات  -44
 ی و راهیابی به دلیل ناآشنایی مدیران با اصول ع می مشاوه  شی ی و راهیابی و یا محدود بودن مشاوه  شی

 رنند. نیروها  متخصص ده زمینۀ مشاوهۀ شی ی نمی یر راهگ بهخدمات مشاوه  شی ی احساس نیاز برا  
اطالعی راهجویان از خدمات مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی. به دلیل هرود فعالیت  بی -46

ها برا  راهجویان از سویی هغبتی برا   خدمات آن شان رمرنگشی ی و راهیابی و  ۀمشاوهمؤسسات 
  التحصیالن برا  مراجعه به مؤسسات مشاوهۀ شی ی و راهیابی وجود نداهد و از سو راهجویان و فاهغ

دهند نداهند و تقریباً برا  راهجویان به  دیگر راهجویان اطالعی از اینکه این مؤسسات چه خدماتی می
 .اند شد فراموشی سپرد  

شی ی و راهیابی. بیشتر مؤسسات حتی اگر  ۀمشاوهمکان مؤسسات  بودنروچک و یا نامناسب  -43
گونه نی   توان این بخواهند خدماتشان ها توسعه دهند مکان مناسبی برا  اهائه خدمات نداهند. البته می

اند یا به دلیل دهآمد رم به خاطر  تر نداشته باشد ره به دلیل خدمات محدود احساس نیاز به مکان ب هگ
 تر ها نداشتند. ب هگهرود توان اجاه  یا خرید مکان 

 

 بحث
 Harandi & Mohseni)خانی    این پژوهش با نتای  پژوهش هرند  و محسن فالحها افتهر ی ی طوه به

Fallah Khani, 2008)،   هم (Ramzy, 2014)   و ازما و ههبر(Ozma & Rahbari, 2015)  همخوان
گ اه  رردند  (Harandi & Mohseni Fallah Khani, 2008)است. هرند  و محسن فالح خانی 

رمرنگ  مؤسساتشی ی و راهیابی مراجعه ررد  و نقش  ۀمشاوه مؤسساتدهصد رمی از جوانان به این 
راهیابی به  مؤسساتگ اه  رردند چنانچه ده  (Ozma & Rahbari, 2015) زما و ههبر است؛ و اُ

  راهیابی و مشاوهۀ شی ی پرداخته شود این مؤسسات راهایی  یه برنامهمسائل دهونی مانند اهداف و 
گ اه  ررد مرار  راهیابی ده رشوه تارنون نقش  (Ramzy, 2014)بیشتر  خواهند داشت. هم   

رمبود بودجه و عدم توجه به  ها آناز نظر و  دالیل اص ی راهررد نامناسب  .اند داشتهضعیفی ده بازاه راه 
 رمبود نیرو  متخصص و ماهر است.

 نیتر مهمقابل بحث است این است ره نقص عم کرد ره ده مشاهدات  ها افتهآنچه ره ده موهد ی
 طوه بهشد  است  دییتأمشاوهۀ شی ی و راهیابی است و از دیدگا  مدیران و راهجویان هم  مؤسساتآسیب 

مشاوه  شی ی و راهیابی شد  است. به این صوهت ره اگر  مؤسسات ها  آسیب  باعث سایر ا شهیه
مشاوه  شی ی و راهیابی وجود داهد اگر گسستگی بین افراد دهگیر ده فرآیند  مؤسساتمحدودیتی برا  

راهیابی وجود داهد و اعتماد  بین راهجو، راهفرما و راهجو و حتی دولت و سازمان راه و هفا  اجتماعی 
همه به  رند ینم  دهگیر ده فرایند مشاوه  شی ی و راهیابی خوب عمل ها ستمیسرفته و اگر شکل نگ



(4شماه  ،98تابستان بهاه و ،نهم ، سال9 دوه دوفص نامه مشاوه  راهبرد ، دانشگا  شهید چمران اهواز )  86 

مشاوهۀ شی ی و راهیابی  مؤسساتمشاوه  شی ی و راهیابی است.  مؤسساتعم کرد دلیل نقص ده 
با اصالح و تقویت عم کرد خود البته با حمایت دولت و سازمان راه و هفا  اجتماعی باعث  توانند می

پژوهش رمالیان، هوشن و  ۀیافتشوند. این موضوع با  ها ستمیسو بهبود  ها تیمحدودراهش گسستگی، 
است ره گ اه  رردند استفاد  از مدل همخوان ( Kamalian, Roshan, & Alizadeh, 2012)ع ی اد  

 است. مؤثرشی ی و راهیابی  ۀمشاوه مؤسساتگستر  عم کرد ریفیت بر اف ایش عم کرد 

ضعف هاهبردها  مدیریتی و نظاهتی، فعالیت محدود، ضعف  مانند هایی آسیبع ت وجود  تر قیدق طوه به
به دلیل آسیب عدم حضوه مشاوه شی ی ده هیتت مرر   باشد.  تواند یم  و دغدغۀ مالی اه گ قانونسیستم 

راهفرمایان، عدم همکاه ، دسترسی محدود به  گر  اختاللنبود صداقت،  مانندیی ها بیآسع ت وجود 
  دهونی و بیرونی، اعتماد یب  راهجویان، ضعف خدمات راهیابی، محدودیت، ها مهاهتاطالعات، ضعف 

 مؤسساتشی ی ده  ۀ  مشاوهها مدلمالی به دلیل عدم توجه و استفاد  از  ۀدغدغشی ی و ، هرود نشدن حمایت

نی    (Karimi, Heydarnia, & Abbassi, 2018) رریمی، حیدهنیا و عباسی .مشاوهۀ شی ی و راهیابی است
ا  شی ی اشاه  ه گیر  هش هویت میشو  ده انتخاب و تصمیما  ده را مشاوه  ها  مدلبه اهمیت استفاد  از 

هقیب و ضعف  ها  فعالیتنگر  منفی، ضعف سیستم اداه ، مرار  و  مانند هایی آسیب چنین هم؛ داهند
یی مانند توقعات ها بیآساز نیرو  تخصصی مشاوهۀ شی ی ده این است.  خدمات راهیابی به دلیل عدم استفاد 

شی ی برا   -یشناخت هوانباال  راهجویان و ضعف خدمات راهیابی به دلیل آسیب عدم تشکیل پروند  
، انیراهفرماتوقعات باال   مانند هایی آسیبده نهایت  ؛ واست شی ی و راهیابی ۀمشاوه مؤسساتراهجویان ده 

راهفرمایان و ضعف خدمات راهیابی به دلیل عدم انجام تح یل شیل ده  گر  اختاللعدم ثبات راهفرمایان، 
 مشاوه  شی ی و راهیابی است. مؤسسات

ساختاه  و عم کرد   ها  آسیبپژوهش مبنی بر  ها  یافتهر ی آنچه ره از برهسی  طوه به
آمد، نشان داد بیشتر آنچه  به دستو مصاحبه  مشاوه  شی ی و راهیابی از طریق مشاهد  مؤسسات

شی ی و راهیابی به عنوان آسیب ساختاه  و عم کرد  معرفی  ۀمشاوه مؤسساتره از طرف مدیران 
 مؤسساتعوامل دهجۀ دومی هستند ره بیشتر نقش میانجی ها ده بهبود ریفیت فعالیت  اند شد 

و مقدماتی آسیب نقص عم کرد است ره ناشی از  تر  ا شهیهمشاوهۀ شی ی و راهیابی داهند و عامل 
عدم آموز  مبنایی و اصولی مشاوهۀ شی ی و راهیابی مدیران و راهرنان آنان است. این موضوع 

یی ده همکاه  با یکدیگر به هقیب اف ا همبه جا  مشاهرت، تجمیع و  مؤسساتین باعث شد  ا
این موضوع با گذشت زمان  چنین همعم کردشان دچاه افت بیشتر  شود؛  متعاقباًتبدیل شد  و 

مشاوهۀ شی ی و راهیابی ده امر اشتیال، راهیابی و رمک به حل  مؤسساتنقش  شدن هنگ رمباعث 
به ع ت ضعف شدید ده ادامۀ خدمات  مؤسساتوه گشته است. به نحو  ره مسألۀ بیکاه  ده رش

ره از طرف دولت و سازمان راه و هفا   اند شد ناراهآمد   مؤسساتمشاوهۀ شی ی تبدیل به 
  حمایتی مالی یا واگذاه  مجوز محدود به ها طرحاجتماعی تقاضا  حمایت، انحصاه ده اشتیال، 
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  ها بیآسبنابراین مدل مفهومی ؛ مشاوهۀ شی ی و راهیابی ها داهندافراد برا  راه ده حیطۀ 
 به صوهت زیر اهائه گردد. تواند یمشی ی و راهیابی  ۀمشاوه مؤسساتساختاه  و عم کرد  

 

 

 4شکل 
 مشاوهۀ شی ی و راهیابی مؤسسات  ساختاه  و عم کرد  ها بیآسمدل مفهومی 

 

 گیري یجهنت
مشاوهۀ شی ی و راهیابی  مؤسسات  ها بیآس نیتر مهماین است ره ده مجموع  گر انیب ها افتهی
، عدم حضوه یک متخصص مشاوهۀ شی ی ده هیتت مؤسساتاز: عدم توجه به مشاوهۀ شی ی ده  اند عباهت

 شدن لیتبدمرر  ، عدم استفاد  از نیرو  متخصص مشاوه شی ی، عدم توجه به تح یل مشاغل، 
  ها مدلبا  مؤسسات، ناآشنایی مؤسسات  راهیابی، عدم توجه به سنجش افراد ده ها بنگا به  مؤسسات
به رمک به افراد ده زمینۀ خودشناسی و تشکیل  مؤسسات  ایجاد شیل، عدم توجه ها برنامه  و ا مشاوه 
ی، عدم تصریح دهیافت ه ینه از راهجو ده خصوص اهائۀ خدمات مشخص، روچک و شناخت هوانپروند  
، پایین یا نامناسب بودن سطح تحصیالت ها تیفعالبرا  توسعه  مؤسساتبودن فضا   نامناسب

  .ا حرفه وو مرار  فنی  مؤسساتعدم وجود اهتباط بین  تاًینهاو  مؤسساتراهشناسان 
به محدودۀ جیرافیایی آن اشاه  ررد ره محدود به استان  توان میاین پژوهش  ها  محدودیتاز 

رشوه نی  انجام شود. پژوهش حاضر  ها  استاناین پژوهش ده سایر  شود میاصفهان است؛ پیشنهاد 
؛ ده نتیجه انجام پژوهش طولی با استشد   آوه  جمعده یک دوهۀ زمانی مشخص  ها داد مقطعی بود  و 
 پیشنهاد مفید  باشد. تواند میاین موضوع نی  
حداقل یک متخصص با حداقل درترا  مشاوهۀ شی ی  شود می  پژوهش پیشنهاد ها افتهبا توجه به ی

ۀ مشاوه  شی ی و مؤسسعضو هیتت مرر   وزاهت راه و اموه اجتماعی و هیتت استانی باشد. حداقل هر 
انجام  منظوه بهراهیابی باید از یک مشاوه شی ی حداقل با مدهک راهشناسی اهشد مشاوهۀ شی ی 

  ایجاد ها برنامهوهود به بازاه راه، اهائۀ مشوهت شی ی، اجرا    اهزیابی و گ ینش افراد برا  ها تیفعال
شیل و تح یل مشاغل و تهیه اطالعات رمی و ریفی از بازاه راه و جایابی و معرفی به مرار  آموز  فنی 

، اهائه خدمات مشاوه  و هاهنمایی شی ی به جویندگان راه و 49ماد   بر اساس  استفاد  نماید. ا حرفهو 
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. نحوۀ دهیافت حق است یابیراهشی ی و  ۀمشاوه مؤسساتان، ده حدود اختیاهات و وظایف راهفرمای
ی و شناس هواناز تعرفه نظام  توان یممشاوه  از راهجو نیاز به بازنگر  داهد. برا  تعیین ه ینۀ مشاوه  

، مهاهت مشاوه  استفاد  نمود. برا  مشاغل مخت ف از طریق تح یل شیل و برهسی شرح وظایف توانایی
از ه ینه تح یل مشاغل  توان یمشی ی برا  مشاغل  ۀپروندو شخصیت هر شیل مشخص شود. با تعیین 

مشاوهۀ شی ی و  مؤسساتآن بین  گذاشتن اشتراکراست. با تعیین پروند  شی ی برا  راهجویان و به 
 .شود یمراهیابی امکان راهیابی صریح برا  راهجویان فراهم 
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